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Povinnost napsat posudek na diplomovou práci Víta Sýkory vzbuzuje v oponentovi nemalé 

rozpaky. Jde totiž o práci mimořádně kvalitní, na níž je obtížné najít nějaké mouchy. Téma je 

– aspoň tedy v rámci možností, které skýtá věda o vodomilech – velmi zajímavé, objem 

laboratorní i analytické práce, který byl vykonán, je úctyhodný, analytické metody vhodné a 

up-to-date (některé oponentovi dokonce neznámé). Práce je psaná v podobě vědeckého 

článku, v podobě blízké publikovatelnosti, navíc velmi dobrou angličtinou a v efektní grafické 

podobě (osobně se domnívám, že práci je před publikací třeba zkrátit a mírně přeorganizovat). 

V následujícím textu předkládám jenom několik drobných poznámek či návrhů, víceméně 

chronologických, bez významové hierarchizace (ty důležité jsou tučně). 

1. Seznam taxonů (str. 11–12) je téměř bezobsažný; informace, že skupinu charakterizuje 

„kombinace morfologických znaků na abdomenu, palpech a tarsech“, nemá žádný smysl, 

když se nedozvíme, které apomorfie to jsou (zajímavější by byl i počet apomorfií, neboli 

délka větve). 

2. „CI = confidence interval“ – spíše nevhodná zkratka, ale ve fylogenetice se tak obvykle 

říká konzistenčnímu indexu. 

3. Jak věrohodný je fosilní záznam vodomilů? tj. jak přesně lze fosilie taxonomicky 

zařadit? (trochu na to odpovídá Diskuse na str. 59: zjevně nevalně). 

4. Při četbě Materiálu a metodiky mě na mnoha místech, kde je řeč o morfologických a 

ekologických znacích, napadaly otázky, na které se vesměs odpovídá o kousek později (v 

kapitolách o fylogenetické analýze) – přehození odstavců by stálo za úvahu (např. jak byly 

kódovány kontinuální znaky? jak se pracovalo s multistátními znaky – byly brány jako 

„ordered“ či „unordered“? apod.). Jak se vlastně určovalo procento plochy? (od oka?) 

5. Jsou vodní trichobotrie (str. 22) strukturálně a funkčně nějak odlišné od suchozemských 

(Heteroptera)? Definice znaku č. 17 (str. 29) implikuje, že průměr trichobotrií na různých 

kusech těla je vždy stejný, jinak by substituce krovek za čelo nedávala žádný smysl – je to 

tak? 

6. Jestli dobře chápu, byly fosilie (str. 30) použity pouze „zvenčí“ pro datování uzlů čistě 

recentního stromu, tedy nikoli jako reálná zvířata ve fylogenetické a datovací analýze – 

nestálo by to za pokus? -- To by ovšem vyžadovalo kombinovanou morfologicko-

molekulární analýzu – ani ta by nestála za pokus? 



7. Substituční model (str. 31) byl zvolen nějakou metodou? 

8. Bayesovská podpora pp = 0.68 pro Omicrini (str. 38) je velmi nízká podpora, 

v podstatě to nevyšlo vůbec – viz také ML – proto by se z této oblasti stromu nemělo 

zatím nic vyvozovat (např. snížení diverzifikační rychlosti u Badioglobus). Nepodpořené 

uzly (např. obr. 7) by bylo lepší zkolabovat (co vlastně znamená bootstrap 23? uzel vyšel 

jen ve 23 % resamplingů, čili nevyšel – je aspoň relativně nejčastější, tj. jsou alternativní 

topologie ještě míň podpořené?). 

9. Citelně postrádám historickou biogeografii (intuitivní náznaky v Diskusi, str. 60–62) – 

vikariantní události by mohly pomoci s interpretací molekulárního datování, které 

v některých ohledech nepůsobí úplně přesvědčivě (umístění fosilií, podpora některých 

uzlů).  

10. Práce by se dobře umístila v soutěži o nejbarevnější článek, ale někdy to mate: barvy 

názvů druhů vyznačují vyšší taxony, ale podobné barvy větví znamenají něco jiného 

(např. Megasternini x „dung and carrion“ na obr. 8) – mimochodem v čistě 

fylogenetických obr. 6 a 7 jsou názvy druhů jednobarevně černé! 

11. Obsedantní užívání ranků („subfamily Hydrophilinae“ apod.) v textu působí buď 

archaicky (vlastně předfylogeneticky), nebo neanglicky (také čárka před that je typický 

čechismus). 

Závěrem mohu jen opakovat, že diplomová práce Víta sýkory je velmi kvalitní a navrhuji 

hodnocení výborně. 
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